Aanwijzingen bij het invullen van de risicoanalyse
Door recente incidenten op evenementen in binnen- en buitenland is het noodzakelijk gebleken dat voor een groot evenement een risicoanalyse door de
organisatie wordt opgesteld. U brengt de risico’s in kaart die aan uw evenement verbonden kunnen zijn.
Hieronder staat de uitleg en een format dat u voor de risico-analyse kunt gebruiken.
Het resultaat van de risicoanalyse is meervoudig:
- U geeft inzicht aan de gemeente en hulpdiensten in de maatregelen die u neemt om risico’s te voorkomen, het effect weg te nemen of te beperken
- U krijgt inzicht in welke plannen opgesteld moeten worden of op welke onderdelen een plan aangevuld dient te worden.
- Alle risico’s waarbij de kans of het effect op het evenement groot zijn ingeschat, dienen te worden uitgewerkt in een maatscenario. Hierin staat uitgewerkt
hoe gehandeld wordt bij het voordoen van het risico en wat van de verschillende partijen en diensten verwacht wordt
- De risicoanalyse is een belangrijk onderdeel voor multidisciplinaire bespreking en afstemming in de evenementencommissie
Hieronder staat per onderdeel aangegeven wat de gemeente en hulpdiensten u vragen in te vullen.
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Hier staat het risico vermeld dat zich voor kan doen op uw evenement. De hier opgesomde risico’s zijn algemene risico’s die zich op
ieder evenement kunnen voordoen en daarom overwegend van toepassing zijn. Het is vanzelfsprekend mogelijk dat voor uw
evenement andere of aanvullende risico’s te benoemen te zijn. Deze dient u zelf toe te voegen door een nieuwe rij tussen te voegen of
aan te vullen. Indien een risico in het geheel niet van toepassing is (bv. u heeft geen kaartverkoop dus is valse kaartverkoop geen
risico), dan kunt u deze regel verwijderen. Het gegeven dat een evenement al enige edities eerder georganiseerd is geweest en een
bepaald risico zich nooit heeft voorgedaan, wil echter niet zeggen dat het ondenkbaar is dat het risico zich deze editie wel kan
voordoen. Wees dus kritisch bij verwijderen van een regel!
Het gaat hier om een duidelijke afbakening van de plaats op uw evenement waar het risico zich voor kan doen. Een risico kan zich
echter – afhankelijk van uw evenement – op meerdere plaatsen voordoen. Deze dient u zelf toe te voegen door een nieuwe rij tussen te
voegen of aan te vullen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het onderscheid tussen het terrein waar het evenement zelf plaatsvindt
en de parkeerterreinen. Combinaties zijn ook mogelijk. Indien een risico van toepassing is op alle locaties van uw evenement kunt u als
locatie evenemententerrein invullen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
- Festivalterrein
- Parkeerterreinen
- Aan- en afvoerwegen (eventueel gespecificeerd als bijv. N201 of Parkweg)
- Camping
Hier wordt vermeld welke partij verantwoordelijk is voor het risico. Dit zal doorgaans de organisatie met haar diensten zijn (bv.
beveiliging). De verantwoordelijkheid kan nooit bij overheidshulpdiensten liggen. Het is immers uw evenement.
Hier kunt u aangeven van welke partijen mogelijk inzet benodigd of gevraagd wordt als het risico zich daadwerkelijk voordoet. Het gaat
dan om zowel inzet van uw eigen diensten (beveiliging, EHBO etc.), als van overheidshulpdiensten.
Het gaat hier om de geschatte duur van afhandeling (in minuten of uren) bij het daadwerkelijk voordoen van het risico. Bijvoorbeeld 10
– 30 min.
Hier dient u aan te geven wat volgens u de kans is dat het risico zich voordoet. Wees realistisch, uw inschatting staat voor uw
professionaliteit en goed gastheerschap. Mogelijkheden zijn:
- Klein
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- Groot
Hier dient u aan te geven hoe groot u het effect op de reguliere gang van zaken op uw evenement inschat bij het daadwerkelijk
voordoen van het risico. Wees ook hier weer realistisch, uw inschatting staat voor uw professionaliteit en goed gastheerschap.
Mogelijkheden zijn:
- Klein
- Groot
Hier wordt aangegeven welke groepen betrokken of slachtoffer (kunnen) zijn bij voordoen van het risico. Voorbeelden van groepen zijn;
bezoekers, hulpverleners, organisatie etc.
Hier dient u de periode waarbinnen uw evenement plaatsvindt te vermelden. Bijvoorbeeld; van 14 juni 13.30 uur tot 14 juni 23.00 uur.
Hier geeft u de maatregelen weer die u genomen heeft om te voorkomen dat het risico zich uberhaupt voordoet. Welke maatregelen
heeft u bijvoorbeeld genomen om te voorkomen dat er een vechtpartij plaatsvindt of er brand uitbreekt? Voorbeelden zijn; Inzet
beveiliging, inzet brandwachten (of BHV), veiligheidsfouillering, inzet camera’s, voorlichting, toezicht op rookverbod etc.
Het risico heeft zich ondanks uw proactieve maatregelen toch voorgedaan. Bij preventie geeft u de maatregelen weer die u genomen
heeft om het incident zo snel mogelijk in te dammen, het effect weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden zijn; inzet
EHBO, mobiele teams, plaatsing brandblusmiddelen etc.
Hier geeft u weer hoe u zich als organisatie heeft voorbereid op het risico. Voorbeelden zijn; Opstellen plannen, briefing beveiliging,
briefing EHBO, briefing verkeersregelaars, afstemming voor en/of tijdens het evenement , monitoring demografische gegevens
ticketsale etc.
Hier dient u aan te geven in welke plannen het risico uitgewerkt wordt. Bijvoorbeeld:
- Veiligheidsplan
- Beveiligingsplan
- Calamiteitenplan
- Gezondheidsplan
- THZ-plan (technische hygiënezorg)
- Verkeersplan

Openbare Orde en Veiligheid
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8. Overtredingen APV
(venten
/doorverkoop
kaarten)
9. Aanhoudingen
verkoop /
voorhanden hebben
valse kaarten
10. Paniek in menigten

11. Paniek in menigten
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12. Paniek in menigten
buiten festivalterrein
13. Zedendelict
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15. Steek- of
schietincident
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Volksgezondheid
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Brand en externe invloeden
Risico
1.
2.

Brand / explosie
tent / podium
Brand / explosie
voertuigen

3.

instorting podium /
paviljoen

4.

Brand / explosie
horeca tenten

5.

brand in vuilnisbak
/ afval container

6.

brand als gevolg
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Brand in natuur
(lage bebossing)
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Verkeer en Vervoer
Risico
1.

Stremming verkeer
instroom

2.

Stremming verkeer
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3.

Stremming OV

4.

6.

Onvoldoende
capaciteit
parkeerplaatsen
Hinderlijk
geparkeerde
voertuigen
Doorstroming taxi
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Uitvallen OV
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